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představení společnosti

• společnost byla založena v roce 1999

• jsme ryze česká firma s vlastními zaměstnanci

• vlastníme několik výrobních technologií

• poskytujeme široké spektrum reklamní výroby

• nabízíme kompletní zpracování atypických zakázek

• sídlo společnosti je v místě s vynikající dostupností pomocí MHD

naše vize

pomocí inovací a nejmodernějších výrobních technologií

usilujeme o dlouhodobou spokojenost zákazníka a snížení

negativních dopadů produkce našich výrobků na životní prostředí

naše strategie
   

• osobní přístup ke klientovi a empatická komunikace

• fullservis pro dlouhodobou spokojenost zákazníka

• kvalitní produkce s osvědčeným systémem kontroly

• flexibilita výroby a poskytování služeb, dodržování termínů

• ohleduplnost k životnímu prostředí

• vytváření inovativních řešení atypických zakázek

• zkušení pracovníci s dlouhodobou praxí a proaktivním přístupem

• individuální přístup ke korporátním klientům z hlediska možností

    financování, dlouhodobých smluv a prodloužených záruk
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EFI VUTEk h3
   

Jedná se o tiskárnu z nové řady hybridních inkoustových

velkoformátových tiskáren. Nová technologie tisku

rozšiřuje nabídku podporovaných potiskovatelných

materiálů, včetně nižších nákladů a speciálních médií

s přidanou hodnoutou. Tisk je ekologičtější a obsahuje

méně VOC. Také spotřeba energie je nižší než u předchozích

modelů.

UV tiskárna Durst RHO 600 pictor
   

Tiskárna s UV vytvrditelnými inkousty, využívá se zejména

pro přímý potisk desek, archů a kartonů, ale dokáže zpracovat

i rolové materiály.

Výstupy jsou využitelné pro interiérové i exteriérové aplikace

s velice dobrou venkovní odolností. Rho 600 Pictor má

modulární systém, který Vám dovoluje volit vhodnou kombinaci

vlastností jako je tisk bílou barvou, lakem, podávání rolových

materiálů, apod.

Tiskové technologie

Inkousty

Rozlišení

Stálost barev

Max. tloušťka materiálu

Max. fomrát desky

Max. šířka tisku

Minimální formát

CMYK + LC + LM + LY + grey

1200 DPI

5 let v exteriéru, 10 let v interiéru

50,8 mm

3200 x 4050 mm

3200 mm (tisk musí mít okraje 2 cm)

A3

Inkousty

Rozlišení

Stálost barev

Max. tloušťka materiálu

Max. fomrát desky

Max. šířka tisku

Minimální formát

CMYK + bílá barva

600 DPI

5 let v exteriéru, 10 let v interiéru

40 mm

1600 x 4050 mm

1600 mm (tisk musí mít okraje 2 cm)

A3
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Inkousty

Rozlišení

Stálost barev

Max. tloušťka materiálu

Max. šířka tisku

Minimální formát

CMYK + LC + LM + LY + grey

1200 DPI

3 roky v exteriéru, 3+ let v interiéru

0,5 mm

1630  mm (tisk musí mít okraje 5 mm)

1 m² + 0,3 m na zavedení do stroje

Latexové inkousty splňují

normu Nordic Swan.

Jsou voděodolné

a také odolné

proti blednutí

a poškození.

HP Latex 28500

   

Ekologicky šetrná a zdravotně nezávadná technologie s

latexovými inkousty, vhodná pro potisk exteriérových, ale

zejména interiérových aplikací. Oproti technologiím se

solventními inkousty nevytváří zápach a tisky ve vysokém

rozlišení je možno okamžitě aplikovat. Tisk má certifikaci

GREENGUARD Children & Schools, označující, že daný produkt

splňuje přísná kritéria pro použití ve školách a zdravotnických

zařízeních. Splňuje také kritéria AgBB, což ve zkratce znamená,

že při tisku nevznikají a neunikají těkavé látky.

HP Latex 560

   

Technologie HP Latex na vodní bázi je jedinečná technologie

přinášející kombinaci vysoké kvality obrazu a velké produktivity.

Latexové inkousty umožňují tisknout ve vysokém rozlišení, bez

zápachu (vhodné pro interiérové aplikace - na rozdíl od

solventního tisku se z tisku neuvolňuje zápach).

Inkousty

Rozlišení

Stálost barev

Max. tloušťka materiálu

Max. šířka tisku

Minimální formát

CMYK (CcMmYK)

1200 DPI

3 roky v exteriéru, 3+ let v interiéru

0,5 mm

2500 mm (tisk musí mít okraje 2 cm)

1 m² + 0,3 m na zavedení do stroje
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Konica-Minolta bizhub 3070

   

Malonákladová tiskárna s výbornou zobrazovací

schopností půltónů a tónů pleti. Systém SEAD V

Screen-Enhancing neustále udržuje stabilitu obrazu.

Všestranné možnosti inline dokončování, které vyhovují

jakékoliv výrobní potřebě (například děrovačka,

dvoubodové sešívání brožur, třístranný ořez pro výrobu

brožur). Velkokapacitní stohovací jednotka zvládá až

5 000 listů.

Tisk

Další funkce

Stálost barev

Max. tloušťka materiálu

Max. šířka tisku

Minimální formát

barevný, nebo černobílý

oboustranný tisk, skenování, kopírování

1 rok bez laminace, až 3 roky s laminací

až do 350 g/m²

1000 x 320 mm

SRA3 (320 x 450 mm)
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Zund 3G, stůl 3200x2500 mm

 • oscilační nůž

 • fréza

 • pasparty

 • Braillovo písmo

 • horní kamera na rychlé čtení

Laminátor Neschen HOTlam 1600 mm spodní + horní vyhřívaný válec

 • ochrana tisků před mechanickým poškozením

 • ochrana tisků před UV zářením

 • doplnění tisků plastickou strukturou

 • antigraffiti efekt pro možnost popisování markery

Očkovač je určen pro doplnění tisků na bannery, kdy připevní

k plachtovině po jejím okraji plastová nebo kovová oka. Ty pak

slouží k uchycení banneru v místě realizace.

Šicí stroj na kedry – manuální

Řezací plotr Summa s oposem 1400 mm

Řezací plotr Summa s oposem 610 mm  (2x)

Dokončovací technologie
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CNC fréza Multicam MG-24 1500x3000 mm

Řada CNC strojů 3000 nabízí funkce, které jsou jinde nabízené

s podstatně dražšími stroji. Extrémně tuhý rám, svařovaný

z ocelových desek do jednolitého bloku a ocelové rameno

zajišťují maximální tuhost konstrukce a tím i možnost výroby

velkých dílů při zachování malých prostorových nároků

na umístění stroje. ATC - automatický měnič nástrojů, dává stroji

při výrobě maximální flexibilitu.

Tato série je navržena pro široké spektrum aplikací při

obrábění deskových materiálů a je skvělým řešením pro firmy,

které hledají CNC frézku s vysokou užitnou hodnotou a výkonem.

CNC fréza Gerber sabre 404 1370x1370 mm

Velmi přesný stroj pro výřez a gravírování veškerých

deskových materiálů s výjimkou ferokovů (železo, nerez).

Tedy veškeré plasty, dřevo, lehké kovy, kompozity atd.

Pracovní plocha je 2565 x 1360mm, maximální síla

materiálu 110mm. Pracuje se soubory Ai nebo EPS, případně

vektorové Pdf.

Ohýbačka plexisklo Shannon HRT125

 

Gravírovací stroj  ROLAND EGX-350

Diamantová leštička BERMAQ AMT

Kyslíkovodíková svářečka a leštička plexiskla 4ISP

Formátovací pila ROJEK PF 300L

Zpracování plexiskla, frézování,
gravírování
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Svářecí agregáty Fronius

Ruční akumulátorové nářadí HILTI

Ruční akumulátorové nářadí Bosch

Kovovýroba
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Označení prodejen

Vybavení prodejen

Vaše zboží neprodává jen jeho kvalita a cena, ale také prostředí,

ve kterém jej svému zákazníkovi nabízíte. 

• reklamní štíty (světelné, nesvětelné, plastické) •
• polepy • nasvětlení • dekorace • výlohy •

Dobří obchodníci neustále pracují a vylepšují dojem, jakým prodejní prostory
působí. A my jim v tom pomáháme!
• textilní rámy • výroba stojanů a držáků • nábytek • LED osvětlení • POS/POP •
• samolepky • dekorace stěn • a další... •
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Samolepící folie

na stěny a podlahu

na okna a výlohy

na dodávky a jiné dopravní prostředky

na podlahu na regály na sloupy na auta

na prodejny

na různé povrchy na desky a cedule na exteriérové zdi na nábytek

Máme pro vás širokou nabídku možností polepů na míru dle

vašich potřeb.

• dopravní prostředky • podlahy • stěny • okna • desky • cedule •
• prodejny • indoor/outdoor samolepky • a další... •
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Billboardy, CLV, plakáty

Bannery, plachty, meshe

Velkoformátový digitální tisk
  

Vlastníme několik tiskových technologií, které se liší v několika parametrech. Pomůžeme vám vybrat přesně tu, která se hodí pro

váš typ zakázky. 

• bannery • plakáty • billboardy • samolepky • textily • a další... •
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Polepy aut
  

Máme pro vás širokou nabídku možností polepů automobilu na míru dle vašich potřeb - záleží na tom, co klient přesně požaduje.

• branding • celopolep • změna barvy • ochrana laku (čirá fólie) •
• na okna (bezpečnostní fólie) •
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Textil

  

Ze západních zemí k nám míří trend používání ekologických, polyesterových textilií namísto nešetrných PVC bannerů

a samolepek. Existuje mnoho variant, jejichž výběr záleží na umístění reklamy.

• textil • plátna • rolety • markýzy • slunečníky • a další... •

Textílie a plátno
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Rolety, markýzy, slunečníky

Prezentační systémy

Velkoformátový digitální tisk
  

Je ideálním prostředkem pro prezentaci výrobků, firmy nebo projektů a navíc elegantním, praktickým, snadno přenosným

a skladovatelným. Vhodné nejen pro veletrhy, bankety, supermarkety, výstavy, ale i interiér vaší firmy.

• roll-upy • prezentační stěny • cedule • stolky • a další... •
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Prosvětlované (backlightové) tisky

Světelná reklama
  

Světelné nápisy, panely, boxy i tabule vám vyrobíme od grafického návrhu až po kompletní instalaci. 

Jejich nasvětlení řešíme zpravidla pomocí kvalitních LED s dlouhou životností.

• světelné boxy • LED panely • korpusová písma • menuboardy • a další... •

Menuboardy
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Světelné boxy a LED panely

Plovoucí písmo
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Korpusové písmo

prosvícené  X  podsvícené

Světlené totemy a pylony
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Korpusové písmo - rovnání den a noc

Externí nasvícení
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Zakázková výroba nestandardních aplikací
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Frézování

  

• Vyřezání nepravidelné hrany desky – ořez do libovolného tvaru (pro ostré vnitřní rohy musí být použit laser)

• Vytvoření kaskádových okrasných okrajů desky

• Plastické 3D nápisy

Gravírování  
  

Gravírování je technologie, která umožňuje zdobit nejrůznější výrobky, nesmazatelně je označovat nebo vyrývat stopy  do různých

hmot na principu odebírání materiálu. Gravírování je na rozdíl od polepů permanentní aplikace písma a grafiky do libovolného materiálu.

• jmenovky • šperky • desky • známky na obojky pro domácí mazlíčky • a další... •
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POP/POS

Výstavnictví
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Interiérové značení s výměnnými prvky

Totemy a pylony
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Venkovní značení a orientační systémy

Orientační systémy na míru
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Tapety

Vyřezávané samolepky na zeď

Rámované obrazy
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LED osvětlení a svítidla

Příčky a paravány

Dekorace na sklo
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Zajímavosti − doplňky na prodejnách
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Speciality

Výroba pro filmovou a TV produkci
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Textilní rámy

Jedná se o hliníkový rám s napnutou textilií pomocí silikonového kedru.

Textilii s natištěnou grafikou lze kdykoliv snadno vyměnit za jakýkoli jiný motiv.

Možnosti tvaru rámu:

Další tvary na poptání.

Rám lze lakovat libovolnou barvou RAL. Standardní povrchová úprava je stříbrný elox.

Textilní rám − posuvné dveře

Ve formě posuvných dveří jsou rámy vhodné pro oddělení prostoru v showroomech, skladech,

halách nebo chodbách, případně mohou sloužit jako posuvné dveře ve skříních.

Na textilii s eko-kedrem nebo na hliníkový panel (Dibond) lze natisknout libovolný motiv, fotografii

nebo reklamní sdělení, které lze kdykoliv vyměnit za jinou grafiku.
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Dezinfekční fólie
   

Článek z portálu ihned.cz

Korejské sdružení na ochranu spotřebitelů testovalo na přítomnost různých bakterií

stovky povrchů masově používaných předmětů. Jasným vítězem v největším výskytu

bakterií byly nákupní vozíky, konkrétně jejich madla. Na ploše o velikosti 10cm2 prokázaly testy průměrně 1100 kolonií

bakterií. Kliky od dveří toalet za nimi s "pouhými" 340 koloniemi. Madla a držadla ve veřejné dopravě měla také "jen" zhruba

třetinovou přítomnost bakterií ve srovnání s vozíky. 

                                                                                                                                                                                                                 Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/?p=010000_d&article[id]=52063940

Naše řešení pro Vás a Vaši prodejnu:

    Kritické povrchy polepíme anti-microbiální fólií. Ta neutralizuje a zamezuje dalšímu růstu 99%

    bakterií jako jsou například:

    • E. coli

    • Staphylococcus aureus

    • MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)

    • Staphylococcus epidermidis

    • Klebsiella pneumoniae

    Takto ošetřená místa jsou nejčastěji u vstupu označeny samolepkou PURE ZONE.

    Ta jasně informuje, že zákazník vstupuje do chráněné zóny.

    Fólie je účinná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po dobu 5ti let od aplikace.

Plastové
vyplňovací
rámečky
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KONTAKTY
   

e-mail: luna@luna.cz  tel.: +420 251 511 736

Lucie Nitschová, tel.: 251 511 736, e-mail: nitschova@luna.cz
Jan Dudek, tel.: 251 511 736 e-mail: dudek@luna.cz
Jednatel: Martin Plandor, tel.: 251 511 734, e-mail: plandor@luna.cz

Fakturační Adresa:
Luna Ateliér s.r.o.
Plzeňská 66, 150 00, Praha 5
IČO: 26124742, DIČ: CZ26124742

Kontaktní adresa:
Luna Ateliér s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00, Praha 4, Michle  (Areál Napako)
tel: +420 251 511 736

Všechny uvedené tiskové technologie jsou naše vlastní. Pomocí dalších výrobních technologií

zpracováváme plexisklo, kov a další deskové materiály. Preferujeme individuální přístup

k zákazníkovi a soustřeďujeme se na výrobu zakázek na míru a také specifickou sériovou výrobu.

Naší zásadou je na prvním místě kvalita výrobků a poskytovaných služeb. Zároveň však chceme,

aby vaše poptávky i realizace byly vyhotoveny rychle a bez zbytečných průtahů.

Věříme, že v tomto katalogu naleznete veškeré potřebné informace o našich produktech a

poskytovaných službách, díky kterým navážeme úspěšnou a dlouhodobou spolupráci, která

povede k oboustranné spokojenosti.

Na spolupráci s Vámi se těší kolektiv firmy Luna ateliér s.r.o.
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